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БРОЈ 11

ВАРВАРИН

Лист излази према потреби
Годишња претплата 300 дин.
Цена овог броја 30 дин.
Рок за рекламацију 10 дана

1.
На основу члана 15.став 1. тачка 8. Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник
РС“, број 111/2009, 92/2011 и 93/2012) и члана 62. Статута општине Варварин („Службени
лист општине Варварин“, број 10/2017-пречишћен текст ),
Општинско веће општине Варварин на 52. седници одржаној дана 22.11.2018. године,
доноси

О Д Л У К У
о одређивању оспособљених правних лица
за заштиту и спасавање у општини Варварин

Члан 1
Овом одлуком одређују се оспособљена правна лица за спровођење мера заштите и
спасавања у општини Варварин (у даљем тексту: оспособљена правна лица).

Члан 2
Оспособљена правна лица у смислу члана 1 ове одлуке су:
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-Успостављање
неопходних служби од
јавног интереса
-заштита и спасавање од
пожара и експлозија
-збрињавање угрожених и
настрадалих
-очување добара битних за
опстанак
-асанација терена
-заштита од рушења и
спасавање из рушевина
-заштита и спасавање од
поплава и несрећа на води
и под водом
-склањање и урбанистичке
мере
-прва медицинска помоћ
-евакуација
-збрињавање угрожених и
настрадалих
-успостављање
неопходних служби од
јавног интереса
-евакуација
-збрињавање угрожених и
настрадалих
-прва медицинска помоћ
-збрињавање угрожених и
настрадалих
-успостављање
неопходних служби од
јавног интереса
-очување добара битних за
опстанак
-асанација терена
-склањање и урбанистичке
мере
-асанација терена
-заштита од рушења и
спасавање из рушевина
-заштита од поплава и
несрећа на води и под
водом
-збрињавање угрожених и
настрадалих
-успостављање

1.

ЈКП
,,Варварин,,

Варварин ,
Тржни
центар бб

Скупљање
пречишћавање
дистрибуција воде,
одстрањивање
отпадака и смећа

2.

Дом здравља
,,Др Властимир
Годић,,

Варварин
Ул. Слободе
бб

Здравствена
заштита
становника

3.

ОО ЦРВЕНОГ
КРСТА

Варварин
Ул. Слободе
бб

Социјалнохуманитарна

4.

Центар за
социјални рад

Варварин
Ул. Слободе
бб

Социјална заштита

5.

Ветеринарска
станица

Варварин
Ул. Слободе
бб

Здравствена
заштита животиња

6.

Јавно преузеће
„Расвета
Варварин“

Варварин
Ул. Слободе
бб

Пројектовање и
израда
урбанистичких
планова

7.

Спортскотуристички
центар

Варварин

Туризам,
угоститељство,
спортска хала и
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,,Темнић,,

остале спортске
активности

8.

Варварин
Ловачко
Ул. Слободе
друштво ,,Јухор,,
бб

Делатност осталих
организација на
бази учлањења

-заштита и спасавање на
неприступачним теренима

9.

Радио ,,МЕГА,,

Радио активности

-узбуњивање
-евакуација

Мареново

неопходних служби од
јавног интереса
-очување добара битних за
опстанак

Члан 3
Оспособљена правна лица врше заштиту и спасавање грађана, материјалних и других добара
у случају опасности и несрећа изазваних елементарним непогодама и другим несрећама у
складу са својом делатношћу, као и задацима које им нареди Општински штаб за ванредне
ситуације или надлежна служба.
Оспособљена правна лица дужна су да плански прилагоде своје капацитете и организацију
за извршење задатака заштите и спасавања.
Општинско веће правним лицима из става 1. овог члана уговором обезбеђује накнаду
стварних трошкова за спровођење припрема и ангажовање у извршавању мера задатака
цивилне заштите.
Члан 4
Одлука ступа на снагу 8 дана након објављивања у „Службеном листу општине Варварин“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
Број: 87-10/2018-III ОД 22.11.2018.год.
Председник
/м.п./ Војкан Павић, инж.геодезије. с.р.
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